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Infrastruktur

Anlægsstatus

Kort før jul offentliggjorde Trans-
port- og Boligministeriet halvårs-
rapporten „Status for anlægs- og 
byggeprojekter – 2. halvår 2020“, 
der bl.a. tager pulsen på de statslige 
anlægsprojekter på statslige jernba-
ner, metro og letbaner. Det vil føre 
for vidt at gennemgå alle jernba-
neprojekter her, i stedet henvises 
til dokumentet, som kan fi ndes på 
ministeriets hjemmeside www.trm.
dk under publikationer.

Indledningen for transportområdet 
kan dog være værd at nærlæse, for 
den tegner på sin vis et dystert bil-
lede af det entreprenør- og rådgiver-
marked, som netop Banedanmark er 
dybt afhængig af. Banedanmark har 
i det seneste tiår haft det overord-
nede mål at outsource anlægs- og 
vedligeholdelsesmandskab helt, 
uagtet, at nogle af fagområderne 
er ganske snævre i et land som 
Danmark; f.eks. relæsikringsanlæg 
og omformerstationer til S-banen. 

Rådgiverdelen blev sluppet tilbage 
i 2003, hvor Atkins overtog den 
daværende Banestyrelsen Rådgiv-
ning, og siden da har stort set al 
projektering og tilsynsaktiviteter 
været købt „ude i byen“ hos fl ere 
rådgiverfi rmaer. Alt sammen med 
det primære formål at høste effek-

tiviseringsgevinster ved at konkur-
renceudsætte opgaverne.

Nu er situationen den, at konkur-
renceudsættelsen i høj grad er endt 
med, at kun få store entreprenørvirk-
somheder byder ind på Banedan-
marks udbud, hvilket ikke nødven-
digvis betyder, at opgaverne bliver 
udført billigere eller tidligere. Særligt 
ikke, hvis man udelukkende går efter 
laveste pris, og derefter „fanges“ 
på en række dyre tillægsopgaver, 
fordi udbudsmaterialet enten ikke 
er præcist nok, eller entreprenøren 
har taget en række forbehold for at 
nedsætte sin egen risiko på opgaven.

For at forbedre konkurrencesituatio-
nen vil Banedanmark nu bryde op-
gaverne ned i mindre portioner, og 
udskille de meget specialiserede fag-
områder (f.eks. sikring og kørestrøm) 
med få potentielle tilbudsgivere i 
selvstændige entreprisekontrakter.

Banedanmark er også blevet op-
mærksom på, at der inden for 
de kommende 10 år er planlagt 
megaprojekter i det nærmeste 
udland (Norge, Sverige, Finland 
og Tyskland). Det frygtes derfor, at 
de store entreprenørvirksomheder 
ikke vil byde ind på Banedanmarks 
udbud, medmindre opgaverne er 
tilstrækkelig økonomisk attraktive, 
af længere varighed og kontinuer-
lige. Banedanmark gør derfor en 
indsats for at deltage i relevante 
events, hvor Banedanmark kan 
markedsføre opgaver over for især 
det internationale marked.

Markedet for teknisk rådgivning og 
bistand er ligeledes domineret af 
forholdsvis få store virksomheder, 
og det har ifølge rapporten givet „en 
usund markedsstruktur“, hvor opga-
verne har været underbudgetteret i 
timer og pris, f.eks. ved projektering 
af sikringsanlæg. Markedet for va-
lidatorer af sikringsanlæg er fortsat 
ekstremt presset, selvom Banedan-
mark for snart fl ere år siden oprettede 
sin egen interne validatorenhed, for 
at afbøde på de mange projektfor-
sinkelser, der opstod undervejs. Af 
samme årsag er fl ere fornyelsesopga-
ver da også blevet udskudt et år eller 
to, f.eks. sporfornyelse af Slagelse og 
Aalborg stationer.

Samlet set kan Transportministeriets 
og Banedanmarks udmeldinger 
læses som om, at „bægeret“ for 
opgaver vil være fyldt adskillige 
år endnu. Derfor skal vi nok ikke 
forvente, at den kommende Infra-
strukturaftale resulterer i nye store 
jernbaneprojekter foreløbig.

Anlægsplan 2030

Samtidig med udsendelse af Trans-
portministeriets anlægsstatus, har 
Banedanmarks anlægsplan 2030 
fået sig nok en opdatering, hvilket 
blev offentliggjort på www.bane.
dk den 4. januar. De væsentligste 
ændringer siden juli 2020, hvor den 
sidst blev opdateret (se Jernbanen 
4/2020, s. 4-5), er:

• Anlægget af den ny Storstrøms-
bro er forsinket, færdiggørelse af 

Klaus S. Jørgensen

Elektrifi ceringen mellem 
Ringsted og Næstved 
er stort set færdig, og 
egentlige prøvekørsler 
med elektrisk materiel 
forventes indledt til april. 
Her passerer to MG-sæt, 
med sæt 18 i front, som 
tog RØ 3757 den nye 
overhalingsstation Møl-
lebækken nord for Glum-
sø den 21. december 
2020 i retning mod syd.
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Store ændringer fra 
K21 for DSB

Samtidig med overgangen til kø-
replan K21 skulle DSB overdrage 
strækninger, medarbejdere og 
togmateriel til Arriva, Midtjyske 
Jernbaner og Lokalbanen. I artiklen 
på side 46 „Skiftedag“ omtales 
dagene omkring strækningsoverdra-
gelserne, hvorfor de kun behandles 
her med supplerende oplysninger.

For medarbejderne betød det, at 
37 overenskomstansatte fordelt på 
lokomotivførere, togførere og hånd-

værkere blev virksomhedsoverdra-
get. I alt 32 tjenestemænd, der er 
lokomotivførere, udlånes til Arriva, 
heraf er 15 „genudlån“, da de al-
lerede har været udlånt til Arriva 
under Arrivas nuværende kontrakt. 
Desuden har elleve tjenestemænd, 
der er lokomotivførere, fået orlov 
i en periode på to år med henblik 
på en overenskomstansættelse hos 
Midtjyske Jernbaner. Tre lokomo-
tivførere har fået orlov i fem år med 
henblik på en overenskomstansæt-
telse hos Arriva.

Depotet i Struer lukker

Struer blev i 1930’erne kaldt Uni-
formsbyen, da DSB havde omkring 
400 ansatte i byen! Efterhånden som 
bl.a. dieseldriften effektiviserede 

jernbanedriften, svandt antallet af 
medarbejdere ind, og i forbindelse 
med køreplansskiftet var det offi cielt 
slut med kørende DSB-personale i 
Struer. Helt lukker DSB’s tilstede-
værelse i Struer dog alligevel ikke; 
14 lokomotivførere vil formelt høre 
under Fredericia-depotet, men køre 
i en tur hvor de møder og slutter i 
Struer. Tilsvarende vil 13 togførere 
køre i en tur, hvor der de fl este dage 
mødes og sluttes i Struer.

Sidste DSB-tog på den nordlige 
del af Lille Syd

Da Signalprogrammet skulle arbejde 
på Lille Syd lørdag den 12. decem-
ber, kørte de sidste DSB-tog på den 
nordlige del af Lille Syd allerede 
fredag den 11. december. De sidste 
tog blev RØ 2472 med afgang fra 
Næstved 23.16 og ankomst til Ros-
kilde 00.14 kørt med MQ-sæt 15, og 
RØ 2493 med afgang fra Roskilde 
23.59 og ankomst til Næstved 01.04 
kørt med MQ-sæt 16. Sæt 15 blev i 
Roskilde natten over og kørte til Fre-
dericia lørdag morgen som M 6307.

Tidligere fredag aften var der kørt to 
materieltog med MQ fra Næstved 
til Fredericia, først blev MQ-sæt 
14 sendt via Køge til Roskilde som 
M 99158 og derfra til Fredericia. 
Strækningen mellem Næstved og 
Ringsted har ret lav kapacitet, ind-
til linjeblokken er tillyst, så derfor 
måtte toget via Roskilde. Senere på 
aftenen afgik MQ-sæt 19+13 som 
M 6304 til Ringsted og derfra som 
M 6305 til Fredericia.

Operatører

Lasse D
uusgaard

D
SB

Klimaudfordringer til 
trods, så lykkedes det 
faktisk i det meste af 
landet, at opleve en hvid 
vinter. DSB MF-sæt 09 
passerer her igennem 
den sneklædte Rold Skov 
mellem Skørping og Ar-
den den 16. januar.
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Coronavirussen og bytrafi k

Der er ingen tvivl om, at den nu-
værende pandemi har medført et 
betydeligt fald i den kollektive trafi k. 
I en rapport af 10. december 2020 
har Transportministeriet anført, at 
faldet for S-banen i de sidste uger 
før denne dato andrager 30-40 % i 
forhold til tilsvarende periode året 
før (se tallene under DSB). Tilsva-
rende tal for Metroen i København 
andrager 40-50 %, og for trafik-
selskabet Midttrafi k, som jo også 
omfatter Aarhus Letbane, er tallet 
på 20-30%. I en anden rapport kan 
man se, at biltrafi kken også er faldet. 
Det er alt i alt tegn på, at danskerne 
bliver hjemme.

I „Ingeniøren“ har trafi kforsker fra 
DTU Otto Anker Nielsen anført, 
at 10-20 % af passagererne i den 
kollektive trafi k må antages at være 
tabt for evigt. Nu er det jo svært 
at spå om fremtiden, så det bliver 
spændende at se, om han får ret, 
når situationen forhåbentlig snart 
bliver normal igen. Det er denne 
forfatters opfattelse, at folks valg 
oftest er rationelt betinget; der væl-
ges transportløsning efter, hvad der 
er bedst for den enkelte.

Der køres i bil, hvis der i begge 
ender er en parkeringsplads, og 
der i øvrigt er en rimelig fremkom-
melighed på vejene. Det er derfor 

logisk nok, at fl ere kører kollektivt 
til de store byers centrum, hvor 
der normalt ikke er så mange par-
keringspladser, og det kniber med 
fremkommeligheden, og med bil til 
de ydre områder, som er dårligere 
dækket med kollektiv transport. 
Betragter man billandet USA, så ser 
man samme mønster: I New York 
er det forsvindende få, der kører 
til centrum i privat bil, her er det 
metroen og nærtrafi ktog, der trans-
porterer mængderne. I Miami er der 
i centrum masser af parkeringshuse, 
og derfor er der meget få (i forhold 
til kapaciteten), der benytter byens 
S-bane.

Men det kan jo også være, at der 
bliver færre arbejdspladser i byer-
nes centrum i fremtiden, i takt med 
udfl ytning og øget brug af hjemme-
arbejdspladser. Udviklingen bliver 
interessant at følge de kommende 
år, når de trafi kale „senfølger“ af 
corona viser sig i praksis.

Hurtigere S-tog på 
Frederikssundsbanen

Som omtalt i Jernbanen 6/2020 
s. 24 fi k Frederikssundsbanen ny 
køreplan med en mere regulær 

10-minutters drift og fl ere hurtigtog 
og færre stoptog. 

Den nye køreplan vil forbedre 
kundeoplevelsen markant, især for 
dem, der rejser over de lidt længere 
strækninger. Stationerne længst væk 
fra København får fl ere hurtigtog 
og en bedre spredning mellem 
afgangene. S-togsstationerne (bort-
set fra Vinge og Kildedal) mellem 
Frederikssund og Måløv er gået fra 
tre hurtigtog og tre stoptog i timen 
til seks hurtigtog i timen med en 
bedre spredning, så de oplever, at 
der kører et S-tog hvert 10. minut 
frem for to i halen på hinanden 
efterfulgt af en lang pause. De to 
stationer Skovlunde og Husum er 
dem, der oplever de mest markante 
forbedringer. De går fra at have 
seks stoptog i timen til at få seks 
hurtigtog og tre stoptog i timen.

Den nye køreplan er en fordel for 
90 % af kunderne på strækningen. 
For de resterende 10 %, der benyt-
ter de fi re mindste stationer Islev, 
Jyllingevej, Peter Bangs Vej og Lang-
gade på den inderste del af stræk-
ningen, er det en forringelse, da 
de går fra 10- til 20-minutters drift.

Flere S-tog 
fredag og lørdag aften

Der er stadig fl ere, der fi nder ud af, 
at S-togene er et godt alternativ til 

Bybaner

Konstantin Planinski

Kraftigt snefald plejer 
normalt at give flere 
kunder i den kollektive 
trafi k – men denne vinter 
har som bekendt været 
anderledes. SA-sæt 23 
på Hvidovre station den 
6. januar.
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Den 8. oktober 2020 godkendte Trans-
portstyrelsen i Sverige ATC-installationen 
på damplokomotivet B 1429, der tilhører 
Järnvägsmuseet i Gävle. Det store godt 100 
år gamle damplokomotiv har nu ATC, og 
som noget ret unikt for et damplokomotiv 
dødmandsanordning!

Det er dog ikke helt enkelt at forene over 100 
år gammel teknologi med moderne togstop-
systemer. B-lokomotivet havde dampbremse 
på lokomotivet og trykluftbremse på tende-

Endnu er der ikke lavet en praktisk løsning på indbygning ETCS i 
veterantogsmateriel, hverken i Danmark eller i Skandinavien. 
I Sverige er man dog et skridt nærmere, idet det nu er lykkedes at 
få indbygget ATC på et damplokomotiv, og ikke uvæsentligt; at få 
det godkendt!

Damplokomotiv 
med ATC 

ren, nu er der trykluftbremse på begge dele 
med KE-styreventiler og samlet bremsevægt 
i P på 88 ton. For at få strøm nok til ATC-
udrustningen, blev der monteret endnu en 
dampdynamo type Pyle på lokomotivet. 
Noget af det unikke er den fjederpåvirkede 
enhed, der når bremseledningen udluftes 
(typisk nødbremse) langsomt men bestemt 
lukker regulatoren, og altså afbryder træk-
kraften. Det er samme teknologi, der i mange 
år har været brugt på tyske damplokomotiver 
med Indusi.

Lokomotivet har to ATC-paneler, et for hver 
køreretning, ligesom der er en dødmandspe-
dal for begge køreretninger. Der er et ekstra 
håndholdt dødmandsgreb i fyrbødersiden. 
Der er også diverse kontakter, bl.a. for valg af 
køreretning og altså hvilket ATC-panel, der er 
aktivt. Føreren orienterer sig stadig om togets 
hastighed på den originale hastighedsmåler, 
der er blevet kalibreret så den stemmer over-
ens med de værdier ATC’en måler.

ATC-computeren sidder i tenderen og strøm-
forsynes via batterier og batterilader fra den 
nye dampdynamo. Der er ATC-antenner 
under den forreste løbebogie og den bagerste 
bogie på tenderen.

Tekst:  Jan Lundstrøm
Fotos: Henrik Reuterdal
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